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MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞINA 144 ADET SÖZLEŞMELİ PERS
İLİŞKİN SINAV DUYURUSU

İlan B�lg�ler�

1-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
M�ll� Saraylar İdares� Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddes� kapsa
üzere, 06.06.1978 tar�hl� ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan “Sözleşme
Çalıştırılmasına İl�şk�n Esaslar”ın ek 2 nc� maddes�ne göre, aşağıdak� tabloda başvuru özel şartla
poz�syona sözleşmel� personel alınacaktır. 

1.Grup:
Unvanı:         Destek Personel� (Tem�zl�k Görevl�s�)
Kadro Aded�: 52
Sınav Usulü: Uygulamalı Sınav + Sözlü Sınav
Özel Şartları: 1-Son başvuru tar�h� �t�barıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.
                      2- En az l�se ve deng� okul mezunu olmak.
                      (KPSS Şartı Aranmamaktadır)

2.Grup:
Unvanı:         Büro Personel�
Kadro Aded�: 6
Sınav Usulü: KPSS P3 + Sözlü Sınav
Özel Şartları:
1-ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel� SeçmeSınavlarında KPSSP3 
(altmış) puan almış olmak.
2-Son başvuru tar�h� �t�barıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- Herhang� b�r l�sans bölümünden mezun olmak. 

3.Grup:
Unvanı:          Koruma ve Güvenl�k Görevl�s� (L�sans)
Kadro Aded�: 40
Sınav Usulü:  KPSS P3 + Sözlü Sınav
Özel Şartları:  
1- ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yılında yapılan Kamu Personel� SeçmeSınavında KPSS P3 pua
(altmış) puan almış olmak.
2- 10/6/2004 tar�hl� ve 5188 sayılı Özel Güvenl�k H�zmetler�ne Da�r Kanun’un10 uncu maddes�nd
“Özel Güvenl�k Görevl�ler� SağlıkŞartları Yönetmel�ğ�’nde bel�rt�len sağlık şartlarına sah�p olmak
3-S�lahlı Güvenl�k K�ml�k Kartına sah�p olmak veya S�lahlı Özel Güvenl�kElemanı Sert�f�kasına sa
belgeler �ç�n �lg�l� kurumlarabaşvuruda bulunmuş olmak. (Ancak, sözlü sınav sonucunda atan
hak kazananlara �l�şk�n n�ha� l�ste �lan ed�ld�kten �t�baren evrak �braz süres� �çer�s�nde S�lah
Kartını �braz edemeyenler�n atama �şlemler� yapılmayacak, ataması yapılanların atamaları 
4-Son başvuru tar�h� �t�barıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 
5- Herhang� b�r l�sans bölümünden mezun olmak. 

4.Grup:
Unvanı:          Koruma ve Güvenl�k Görevl�s� (Ön L�sans)
Kadro Aded�: 30
Sınav Usulü:  KPSS P93 + Sözlü Sınav
Özel Şartları:  
1- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel� Seçme SınavındaKPSS P93 puan türü
puan almış olmak.
2- 10/6/2004 tar�hl� ve 5188 sayılı Özel Güvenl�k H�zmetler�ne Da�r Kanun’un10 uncu maddes�nd
“Özel Güvenl�k Görevl�ler� SağlıkŞartları Yönetmel�ğ�’nde bel�rt�len sağlık şartlarına sah�p olmak
3-S�lahlı Güvenl�k K�ml�k Kartına sah�p olmak veya S�lahlı Özel Güvenl�kElemanı Sert�f�kasına sa
belgeler �ç�n �lg�l� kurumlarabaşvuruda bulunmuş olmak. (Ancak, sözlü sınav sonucunda atan
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2.2. 657 sayılı Kanunun 48 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (A) bend�n�n (1), (4), (5), (6) ve (7) nu
bel�rt�len şartlara sah�p olmak.
2.3. 18 yaşını tamamlamış olmak.
2.4. Güvenl�k soruşturması ve arş�v araştırması sonucu olumlu olmak.
2.5. Herhang� b�r sosyal güvenl�k kurumundan emekl�l�k, yaşlılık veya malullük aylığı almaya ha
2.6. Herhang� b�r kamu kurumunda çalışmakta �ken görevden veya meslekten �hraç ed�lmem�ş
2.7. Askerl�k durumu bakımından; askerl�kle �lg�s� bulunmamak, askerl�k çağına gelmem�ş bulu
çağına gelm�ş �se muvazzaf askerl�k h�zmet�n� yapmış yahut ertelenm�ş olmak.
2.8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümler� saklı kalmak kaydı �le g
yapmasına engel olab�lecek akıl hastalığı bulunmamak.
2.9. Adaylar, Başkanlık tarafından �lan ed�lensözleşmel� personel poz�syonlarından yalnızca b
bulunab�lecekt�r.
2.10. 657 sayılı Kanunun 4/B maddes� kapsamında sözleşmel� personel poz�syonunda görev yap
Personel Çalıştırılmasına İl�şk�n Esasların Ek 1 �nc� maddes�nde bel�rt�len �st�snalar har�ç olmak ü
esaslarına aykırı hareket etmes� neden�yle kurumlarınca sözleşmes�n�n feshed�lmes� veya sözle
sözleşmey� tek taraflı feshetmes� hal�nde, fes�h tar�h�nden �t�baren b�r yıl geçmed�kçe kamu ku
sözleşmel� personel poz�syonlarında yen�den �st�hdam ed�lemez. 
2.11. Büro Personel� poz�syonu �ç�nÖSYM tarafından2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Person
KPSSP(3) puan türünden 60(altmış) ve üzer�nden KPSS puanı almış olmak.
2.12. Koruma ve Güvenl�k Görevl�s� poz�syonu �ç�nÖSYM tarafından2020 ve 2021 yıllarında yapıla
Seçme Sınavından l�sans mezunları �ç�n KPSSP(3), ön l�sans mezunları �ç�n KPSSP(93), ve ortaöğ
KPSS (94) puan türünden 60(altmış) ve üzer�nden KPSS puanı almış olmak.
2.13. Destek Personel� (Tem�zl�k Görevl�s�) poz�syonları �ç�n KPSS puan şartı aranmaz.
2.14. M�ll� Saraylar İdares� Başkanlığı tarafından daha önce aynı unvan �ç�n yapılan sözlü sınava 
kazanmamış olmak.(Aynı unvan �ç�n daha önce yapılan sözlü sınava katılmaya hak kazanan
kabul ed�lmeyecekt�r)
2.15. Sınava �l�şk�n b�lg�ler kısmında yer alan başvuru özel şartlarını taşımak.

3- BAŞVURU SÜRESİ, YERİ VE ŞEKLİ
3.1. Başvurular 15 N�san 2022 tar�h�nde saat: 9.30’da başlayıp, 24 N�san 2022 tar�h�nde saat: 23.59
3.2. Başvurular, e-Devlet üzer�nden M�ll� Saraylar İdares� Başkanlığı Kar�yer Kapısı Kamu İşe Alım
(https://�seal�mkar�yerkap�s�.cb�ko.gov.tr) �nternet s�tes�nden e- Devlet ş�fres� �le elektron�k ortam
3.3. Kar�yer Kapısı (https://�seal�mkar�yerkap�s�.cb�ko.gov.tr) �nternet s�tes� üzer�nden başvuru ya
talepler� d�kkate alınmayacak olup, şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurularda kab
3.4. Yurt �ç�ndek� veya yurt dışındak� öğret�m kurumlarından mezun olup, bu �landa aranılan öğ
�l�şk�n denkl�ğ� olan adayların, d�ploma veya mezun�yet belges� yer�ne denkl�k göster�r belgeler�
formatında s�steme yüklemeler� gerekmekted�r.
3.5. Erkek adayların askerl�k b�lg�ler� e-Devlet üzer�nde M�llî Savunma Bakanlığından otomat�k o
3.6. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmel� personel poz�syonlarında tam zamanlı olara
kurumlarınca sözleşmes� feshed�len ya da sözleşmes�n� tek taraflı fesheden adayların, b�r yıllık b
doldurduklarını belgeleyeb�lmeler� �ç�n görev yaptıkları esk� kurumlarından alınmış onaylı h�zm
formatında başvuru sırasında e-Devlet üzer�nden yüklemeler� gerekmekted�r.
3.7. Koruma ve Güvenl�k Görevl�s� poz�syonu �ç�n �stenen S�lahlı Güvenl�k K�ml�k Kartına sah�p o
Güvenl�k Elemanı Sert�f�kasına sah�p olmak veya bu belgeler �ç�n �lg�l� kurumlara başvuruda bu
Ancak, sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazananlara �l�şk�n duyuru yapıldıktan �t�bare
�çer�s�nde S�lahlı Özel Güvenl�k K�ml�k Kartını �braz edemeyenler�n atama �şlemler� gerçekl
ataması yapılanların atamaları �ptal ed�lecekt�r. (Not: S�lahlı Güvenl�k K�ml�k Kartı, S�lahlı Ö
Sert�f�kası veya bunlar �ç�n başvuruda bulunulduğuna �l�şk�n �lg�l� kurum ve kuruluşlardan 
ve okunaklı b�r şek�lde Kar�yer Kapısına yüklenmes� gerekmekted�r. S�lahlı Güvenl�k K�ml�k
adayların kartlarının ön ve arka yüzler�n�n �k�s�n� b�rden tam ve okunaklı olarak Kar�yer Kap
gerekmekted�r. Aks� takd�rde adayların başvuruları kabul ed�lmeyecekt�r) 
3.8. Kar�yer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzer�nde “İşlem�n�z başarıyla gerçekleşt�r�lm�şt�r…”�
h�çb�r başvuru değerlend�r�lmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru �şlemler�n�n tam
tamamlanmadığını kontrol etmel�d�rler.
3.9. Başvuru �şlem�n�n hatasız, eks�ks�z ve bu �landa bel�rt�len hususlara uygun olarak yapılması
belgeler�n başvuru aşamasında s�steme yüklenmes�nden, başvuruda bulunan adaylar sorumlu
etmeyen adaylar herhang� b�r hak taleb�nde bulunamayacaktır. 

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/sf_IlanDetay.aspx?id=2ef44765-e4fe-490f-b4da-c781378f1f3d
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�şgünü �çer�s�nde gerekçes�n� bel�rtmek suret�yle yazılı olarak şahsen ve posta yoluyla �landa be
yapılab�l�r. İt�razlar en geç 5 (beş) �şgünü �ç�nde �ncelen�r ve sonuç �lg�l�n�n e-posta adres�ne b�ld

5- GİRİŞ SINAVININ İLAN EDİLMESİ, SINAV ŞEKLİ, DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İTİR
G�r�ş sınavı uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınav olmak üzere yapılır.

5.1. UYGULAMALI SINAV
5.1.1. Uygulamalı Sınav �le �lg�l� duyurular, sınava g�rmeye hak kazanan adaylara a�t günlük katılı
sınav tar�hler� ve d�ğer b�lg�ler Kar�yer Kapısı �le Başkanlığımız www.m�ll�saraylar.gov.tr �nternet 
ed�lecekt�r. Resm� �nternet s�tes� üzer�nden yapılan duyurular tebl�gat hükmünded�r. İlg�l� aday
b�ld�r�mde bulunulmayacak olup, söz konusu duyuruların tak�p ed�lmemes� neden�yle oluşab�le
adayların kend�ler� sorumlu olacaktır. 
5.1.2. Uygulamalı sınavda adayların;
a)      İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Kurallarına Uyma B�l�nc�
b)      Alet Edevat Seçme Ve Kullanma Becer�s�
c)      Malzeme Seçme Ve Kullanma Becer�s�
d)      Zamanı Kullanma Becer�s�
e)      İş�n N�tel�ğ�ne Uygun Yapılması Becer�s�
yönler�nden değerlend�r�lerek yukarıda yazılı özell�kler�n her b�r� �ç�n 20 puan ver�lmek suret�yle
5.1.3. Uygulamalı sınavda başarılı sayılmak �ç�n, kom�syon başkanı ve üyeler�n�n yüz tam puan ü
puanların ar�tmet�k ortalamasının en az 60 (altmış) olması şarttır.
5.1.4. Uygulamalı sınav sonuçları Kar�yer Kapısı ve Başkanlığımızın www.m�ll�saraylar.gov.tr �nte
ed�lecek olup, adaylara yazılı b�ld�r�m veya tebl�gat yapılmayacaktır.
5.1.5. Uygulama sınav sonuçları �le �lg�l� �t�razlar uygulama sınav sonucunun �lan ed�lmes�nden �
�ç�nde d�lekçe �le şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadak� gec�kmeler d�kk
üzer�ne yapılan �nceleme sonucu �lg�l�ler�n e-posta adres�ne b�ld�r�lecekt�r. Süres� �ç�nde yapılma
alınmayacaktır. 

5.2. SÖZLÜ SINAV
5.2.1. Sözlü Sınav �le �lg�l� duyurular, Kar�yer Kapısı ve Başkanlığımız www.m�ll�saraylar.gov.tr �nte
“Duyurular/M�ll� Saraylar Personel Alımına İl�şk�n Duyurular” bölümünde �lan ed�lecekt�r. Kar�ye
�nternet s�tes� üzer�nden yapılan duyurular tebl�gat hükmünded�r. İlg�l� adaylara ayrıca yazı �le b
bulunulmayacak olup, söz konusu duyuruların tak�p ed�lmemes� neden�yle oluşab�lecek hak ka
kend�ler� sorumlu olacaktır.
5.2.2. Sözlü sınavda adayların;a) Sınav konularına �l�şk�n b�lg� düzey�,b) B�r konuyu kavrayıp özet
muhakeme gücü,c) L�yakat�, tems�l kab�l�yet�, davranış ve tepk�ler�n�n mesleğe uygunluğu,ç) Öz
ve �nandırıcılığı,d) Genel yetenek ve genel kültürü,e) B�l�msel ve teknoloj�k gel�şmelere açıklığı,y
değerlend�r�lerek, (a) bend� �ç�n 50 puan (b) �la (e) bentler�nde yazılı özell�kler�n her b�r� �ç�n 10 p
değerlend�r�l�r.
5.2.3.Sözlü sınavda başarılı sayılmak �ç�n, kom�syon başkanı ve üyeler�n�n yüz tam puan üzer�nd
ar�tmet�k ortalamasının en az 60 (altmış) olması şarttır.
5.2.4. Sözlü sınav sonuçları Kar�yer Kapısı ve Başkanlığımızın www.m�ll�saraylar.gov.tr �nternet s
olup, adaylara yazılı b�ld�r�m veya tebl�gat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar sözlü sınav sonuçların
Kar�yer Kapısı üzer�nden görüntüleyeb�lecekt�r.

6.SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, İLAN VE İTİRAZ
6.1. Büro Personel� �le Koruma ve Güvenl�k Görevl�s� poz�syonu �ç�n; Adayların sözlü sınavdan
puanları �le sınav başvurusunda bulundukları KPSS puanlarının ar�tmet�k ortalaması alınarak b
6.2.  Destek Personel� (Tem�zl�k Görevl�s�) poz�syonu �ç�n; Adayların uygulamalı sınavdan almış o
sınavda almış oldukları puanların ortalaması alınarak başarı puanı bel�rlen�r.
6.3. Yapılan değerlend�rme sonucunda başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suret�
duyurusunda bel�rt�len poz�syon sayısı kadar asıl aday �le asıl aday sayısının dörtte b�r� kadar yed
Başkanlığın www.m�ll�saraylar.gov.tr �nternet s�tes�nde �lan ed�l�r. Ayrıca adaylar sınav sonuçların
Kapısı üzer�nden de görüntüleyeb�lecekt�r. İlan tebl�gat yer�ne geçer, �lg�l�lere ayrıca tebl�gat ya
puanının eş�t olması hal�nde sırasıyla varsa yazılı, uygulamalı ve sözlü sınav puanı, bunların eş�t 
tar�h� önce olan, bunun da eş�t olması hal�nde yaşı büyük olan aday terc�h ed�l�r.
6.4. Adaylar, g�r�ş sınavı sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tar�hten �t�baren beş �şgünü �çer�s�n
b l� t k t� l M�ll� S l İd � B k l ğ V� d M h D l b h C d N 1 BEŞİ

http://www.millisaraylar.gov.tr/
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/sf_IlanDetay.aspx?id=2ef44765-e4fe-490f-b4da-c781378f1f3d
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8.2. İlan metn�nde bel�rt�lmeyen durumlarda �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre �şlem yapılacakt
8.3. Personele ödenecek ücret:
UNVAN                                             SÖZLEŞME ÜCRETİ  / BRÜT TUTAR / NET TUTAR 
Destek Personel� (Tem�zl�k Görevl�s�)          4.960,66           /      6.526,37      /  5.818,41 
Büro Personel�                                             5.289,90           /      7.191,12      /  6.389,55 
Koruma ve Güvenl�k Görevl�s�                     5.923,24           /       7.824,45     /  6.847,71  
*Yukarıda bel�rt�len Sözleşmel� Personel poz�syonlarına �l�şk�n brüt ücretlere her yıl �ç�n memur 
oranında artış yapılacaktır.
* A�le Yardımı ve Çocuk Yardımı parası hesaplamaya dâh�l ed�lmem�şt�r.
* Kıdem Yılı olarak 5 yıldan az olanlar d�kkate alınmıştır.
* SGK Pr�m Matrahı üzer�nden BES kes�nt�s� yapılmıştır. 

BİLGİ İÇİN:
M�ll� Saraylar İdares� Başkanlığı V�şnezade Mah. Dolmabahçe Cad. No:1 BEŞİKTAŞ-İSTANBUL Te
Kamuoyuna �lanen duyurulur


